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Queridos alunos e alunas, bem-vindos! 

Na esperança de que vocês e seus familiares estejam bem e se cuidando, 
uma vez que ainda estamos no auge da pandemia da COVID-19/ Coronavírus, 
nós, professores e gestores da EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, em particular do 
segmento da EJA (Educação de Jovens e Adultos), gostaríamos de lhes desejar 
boas vindas. 

Como vocês sabem, desde o mês de março de 2020, as aulas presenciais 
foram suspensas devido à necessidade do distanciamento social e preservação 
das vidas. Desde então, as atividades escolares passaram a ser feitas à 
distância pelo Portal da Educação de Diadema e, no nosso caso, também por 
grupos de WhatsApp das turmas da EJA. Tem sido difícil para todos nós, 
gestores, professores e alunos. Nesse semestre que se inicia, continuaremos 
com nossas atividades à distância, mas também teremos material impresso no 
caderno “Construindo Aprendizagens”, que foi retirado no último dia 28 na 
escola, pelo menos no momento inicial. Pretendemos, a partir de uma avaliação 
dos acertos e erros do primeiro semestre, melhorar nossa comunicação e nossas 
atividades com vocês. Não será fácil, como não tem sido até agora. Gostaríamos 
de estar todos presencialmente dialogando, tirando dúvidas, ensinando e 
aprendendo juntos, mas isso é impossível nesse momento e não há previsão de 
retorno seguro por enquanto. 

Solicitamos aos alunos que não ainda retiraram seu material impresso na 
escola, o façam o mais rápido possível, pois iniciaremos na semana que vem. 

As atividades do material  impresso deverão ser preenchidas somente 
com as devidas orientações dos professores, que serão enviadas pelo Portal da 
Educação e nos grupos de WhatsApp. 

Informamos, também, que o caderno “Construindo Aprendizagens”, após 
preenchido, deverá ser guardado e entregue aos professores em ocasião 
combinada. 

Saibam que vocês terão nosso apoio, suporte e contato para auxiliá-los, 
tirar dúvidas e orientar no que for preciso. O trabalho será em parceria para 
vencermos juntos esse momento difícil. 

Equipe EJA. 

 


